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E D I T O R I A L

A revista Polímeros: Ciência e Tecnologia registra mais uma etapa importante para a divulgação das
pesquisas e novos desenvolvimentos na área de polímeros em nível internacional através da matéria sobre
o evento MACRO 2006, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro no último mês de julho sob responsabili-
dade da ABPol. Na edição anterior foi mostrado como ocorreu evento semelhante há 32 anos atrás no
Brasil. Nesta edição estamos publicando o primeiro artigo em cooperação com a revista da Associação
Italiana de Macromoléculas (AIM). O acordo de colaboração, conforme anunciado na última edição, tem
como objetivo publicar artigos da nossa revista na revista italiana e vice-versa. Desta forma estabelece-se
uma oportunidade de artigos de pesquisadores brasileiros serem publicados em italiano na Europa. Apro-
veitamos esta oportunidade para divulgar que o programa de submissão de artigos on line está funcionan-
do de forma completa. Na primeira edição deste ano havíamos anunciado que a etapa de submissão de
artigos estava completa, porém as etapas de gerenciamento de julgamento destes artigos não haviam sido
implantadas ainda. Atualmente o sistema de submissão de artigos on line está definitivamente em funcio-
namento, bem como o sistema de avaliação. Alguns membros da comunidade da revista já foram convi-
dados a avaliarem artigos submetidos. Os interessados em submeter artigos para esta revista podem acessar
o portal http://pubcentral.com.br/polimeros. Aproveitamos esta oportunidade para lembrar nossos leitores
e autores de artigos que a versão eletrônica desta edição e das anteriores estão sendo publicadas no portal
SCIELO da FAPESP. Os artigos publicados em edições anteriores podem ser consultados através do ende-
reço eletrônico www.scielo.br. Neste último trimestre do ano ainda teremos eventos científicos onde boa
parte da comunidade brasileira de polímeros apresenta trabalhos, como o SBPMat, na primeira quinzena
de outubro, e o CBECIMAT, na segunda quinzena de novembro. Estamos aproveitando estas oportunida-
des para convidar os autores participantes na área de polímeros para submeterem seus trabalhos para
serem publicados em nossa revista. Para tanto estaremos divulgando esta oportunidade distribuindo folders
explicativos nos respectivos eventos para oficializarmos o convite.

Comitê Editorial

Muitos se perguntaram se a ABPol não estaria assumindo uma
responsabilidade maior do que ela para a realização do Macro 2006. Os
resultados mostram que a nossa Associação atingiu a maioridade. As
dificuldades foram vencidas e o evento ocorreu com um número expressivo
de participantes e mais surpreendente ainda, o número de participantes
estrangeiros foi superior ao dos nacionais. Durante todo evento reinou um
clima de cordialidade e confraternização entre as pessoas e, o mais
importante, com as salas concorridas.
A ABPol está cumprindo um de seus objetivos que é organizar ou apoiar
eventos em polímeros, possibilitando a difusão do conhecimento, discussões

de temas atuais e, mais ainda, a integração dos pesquisadores e profissionais da área.
A Associação tem se sobressaído também nos trabalhos das Comissões técnicas com discussões
significativas nos três temas que a norteiam. Nos seus seminários, a academia e a indústria se unem
para aprender e trocar experiências.

Raquel S. Mauler


